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SERVIO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO 

JAGUARIBE - CEARA 

PREGAO PRESENCIAL No 03.16.001/2016 

LIcITAcA0 DO TWO MENOR PREO POR 
LOTE, PARA AQuIsIcAO DE MATERIAL 
HIDRAULICO, CONSTRUcAO E 
ELETRICO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO SERVIO AUTONOMO 
LW AGUA E ESGOTO - SAAE DE 
JAGUARIBE-CEARA, MEDL&NTE PREGAO 
PRESENCIAL, CONFORME 
ESPEcIFIcAcA0 CONTIDA NO ANEW I 
DESTE EDITAL. 

0 Servico Autônomo de Agua e Esgoto-SAAE do rnunicípio de Jaguaribe - Ceara', através da 
Comissão Permanente de Licitacäo, devidamente norneada pela Portaria n° 211/2015, de 01 de 
setembro de 2015, torna püblico para conhecimento dos interessados que, na data, horário e 
local abaixo previsto, abrirá licitaçäo, na modalidade Pregäo Presencial, do tipo menor preco 
por, item, para atendimento do objeto desta licitaçào, de acordo corn as condicOes estabelecidas 
neste Edital, observadas as disposicöes contidas na Lei Federal 0  8.666/93 e suas alteraçOes 
posteriores, na Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002 - Lei que Regulamenta o PregAo, sob a 
conduco da Pregoeira Maria Ozilene Moreira Alves e sua equipe de apoio composta por 
Francisca Beciana DiOgenes Nunes e Jander Robson Bezerra Gomes Junior, nomeados pela 
Portaria n° 213/2015 de 01 de setembro de 2015. 

DATA, HORARIO E LOCAL: 

OS DOCUMENTOS DE HABIUTAcA0 E PROPOSTAS serão recebidos em sessäo pñblica 
marcada para: 

DIA: 05 de abril de 2016 
HQRA: 08:00 h 
ENDEREcO: Na Sala da Comissäo Permanente de LicitaçOes, localizada na Rua 07 de 
setembro, 440, Centro, Jaguaribe - CE. 

CONSTITUEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL, INDEPENDENTE DE 
TRANsCRIcAO OS SEGUINTES ANEXOS: 

ANEXO I - ESPECIFICAcAO DOS PRODUTOS 

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE pcos 
ANEXO III - MODELO DE DECLARAcAO 01 E 02 

A:  EXO N - MODELO DE PROCURAcAO 

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO 
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1.0-DO OBJETO 

1.1- A presente 1icitaco tern como objeto a AQUISIçAO DE MATERIAL HII)RAULICO, 
coNsTRucAo E ELETRICO PARA ATEN])ER AS NECESSIDADES DO SERVIO 
AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE JAGUARIBE-CEARA, conforme 
especificacOes constantes do anexo I, parte integrante deste processo. 

2.0-DAS REsT1UcOEs E coNDIcOEs DE PARTICIPAçAO 

2.1-RESTRIcOES DE PARTIcIPAcA0: 

2.1.1- Nâo poderá participar empresa declarada inidônea ou cumprindo pena de suspensAo, que 
ihes tenham sido aplicadas, por forca da Lei de LicitaçOes nQ 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alteraçOes posteriores e da Lei do Pregão n° 10.520, de 10 de juiho de 2002. 

2.1.2- NAo poderá participar empresa corn faléncia decretada; 

2.1.3- Näo sera' admitida a participaço de interessados sob forma de consórcio ou grupo de 
em,  presas; 

2.1.4- Quando urn dos sócios representantes ou responsáveis técnicos da Licitante participar de 
mais de urna ernpresa especializada no objeto desta Licitação, sornente urna delas poderá 
participar do certame licitatório. 

2.2-DAS coNDIcOEs DE PARTIcIPAcA0: 

2.2.1- Poderá participar do prego qualquer pessoa jurIdica localizada em qualquer 
Unidade da Federaço, desde que atenda a todas as exigências constantes deste edital e 
seus anexos; 

2.2.1.1- Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/2006, para que essa possa gozar dos beneficios previstos nos arts. 42 a 45 
da referida Lei é necessário, no ato do credenciamento do licitante, a apresentação de Certidâo 
expedida pela Junta Cornercial,corn data de emissào não superior a 30(trinta) dias da data de 
realizacäo do certarne, nos terrnos do art. 80  da IN n° 10312007 do DNRC - Departamento 
Nacional de Registro no Comércio; 

2.2.1.2.- Caso o proponente enquadrado na condico de microempresa ou empresa de 
pequeno porte näo apresente a Certido, na forma do item anterior, este poderá 
participar do procedimento licitatório, sem direito, entretanto, a fruiço dos benefIeios 
pre vistos nos arts. 42 a 45 da Lei Complementar n.° 123/2006. 

3.0-DOS ENVELOPES 

3.1-A documentaçäo necessária a Proposta de Preços, bern como a Habilitacao, deverá ser 
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apresentada ao(à) Pregoeiro(a), em envelopes distintos, opacos e fechados, no dia, hora e local 
indicado no preâmbulo deste Edital, conforme abaixo: 

AO SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE 
(LDENTIFICAçAO DA EMPRESA) 
ENVELOPE No 01— PROPOSTA DE PREOS 
PREGAO PRESENCIAL No 03.16.001/2016 

AO SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE 
(rnENTIFIcAcA0 DA EMPRESA) 
ENVELOPE No 02— DOCUMENTOS DE HABILITAçA0 
PREGAO PRESENCIAL No 03.16.001/2016 

3.2- E obrigatória a assinatura de quem de direito da PROPONENTE na PROPOSTA DE 
PREcos. 

3.3- Os Documentos de Habi1itaço e as Propostas de Preços devero ser apresentados por 
preposto da licitante corn poderes de representaçào legal, através de procuraçAo püblica ou 
particular corn firma reconhecida. A no apresentaçào no implicará em inabilitaçäo. No 
entanto, o representante nAo poderá pronunciar-se em nome da licitante, salvo se estiver sendo 
representada por urn de seus dirigentes, que deverá apresentar cópia do contrato social e 
documento de identidade. 

3.4- Qualquer pessoa poderá entregar os Documentos de Habilitacäo e as Propostas de Precos 
de mais de uma licitante. Porém, nenhuma pessoa, ainda que munida de procuraçäo, poderá 
representar mais de uma licitante junto a Cornissâo, sob pena de exclusao surnária das licitantes 
representadas. 

4.0- DOS DOCUMENTOS DE HABILITAAO - ENVELOPE No 02. 

4.1- Os Documentos de Habilitaçao deverào ser apresentados da seguinte forma: 

4.1.1- Em originais ou publicacao em Orgäo Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de co,  pia 
autenticada em CartOrio, ou por servidor da AdministraçAo, exceto para a garantia, quando 
houver, cujo documento comprobatório deverá ser exibido exclusivamente em original; 

4.1.2- Dentro do prazo de validade, para aqueles cuja validade possa se expirar. Na hipótese do 
doçumento não conter expressamente o prazo de validade, deverá ser acompanhado de 
declaração ou regulamentaçao do órgao emissor que disponha sobre a validade do mesmo. Na 
ausência de tal declaraçao ou regulamentaçao, o documento sera' considerado válido pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, a partir da data de sua emissão; 

4.1.3- Rubricados e numerados seqUencialmente, na ordern deste Edital, da primeira a ültima 
página, de modo a refletir seu nUmero exato; 

4.2- DA PROPOSTA DE PREO - ENVELOPE NO 01. 
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4.2.1- As propostas devero ser apresentadas em papel timbrado da empresa, preenchidas em 01 
(uma) via digitada ou impressa por qualquer processo eletrônico, sem emendas, rasuras ou 
entrelinhas, entregue em envelope lacrado. 

4.3- AS PROPOSTAS DE PREcos DEVERAO, AINDA, CONTER: 

4.3.1- A razào social, local da sede e o nümero de inscrição no CNPJ da licitante; 

4.3.2- Assinatura do Representante Legal; 

4.3.3- Indicaço do prazo de validade das propostas, no inferior a 60 (sessenta) dias, contados 
da data da apresentacãO das mesmas; 

4.3.4- A marca dos produtos e/ou fabricante, nos casos em que couber; 

4.3.5- Preço unitário e total propostos, cotados em moeda corrente nacional, em algarismos, já 
consideradas, no mesmo, todas as despesas, inclusive tributos, taxas, contribuiçOes e demais 
encargos incidentes direta e indiretamente no objeto deste Edital; 

4.3.6- Planilha de Preços, contendo preços unitários e totais de todos os itens constantes do 
ANEXO I - especificacöes dos produtos. 

4.3.7- Correro por conta da proponente vencedora todos os custos que porventura deixar de 
explicitar em sua proposta. 

4.3.8- 0 valor total de cada tote deverá ser cotado em algarismos, em moeda corrente nacional, 
com duas casas decimais e por extenso. Ocorrendo divergência entre os valores propostos, 
prevaleceräo os descritos por extenso e, no caso de incompatibilidade entre os valores unitário e 
total, prevalecerão os valores unitários. 

5.0- EXIGENCIAS PARA HABILrFAcA0 PARA PESSOA JURIDICA: 

5.1- HABILITAcAO JURIDICA: 

51.1- Cédula de identidade do responsável legal ou signatário da proposta. 

5.1.2- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e todos os aditivos, devidamente 
registrados, em se tratando de sociedades comerciais ou o Registro Comercial em caso de 
empresa individual, e no caso de sociedade por açOes, acompanhado da data da assembléia que 
elegeu seus atuais administradores. Em se tratando de sociedades civis, inscrico do ato 
constitutivo, acompanhado de prova da diretoria em exercIcio. 

5.1.3- PROVA DE 1NSCRIcA0 NA: 

a) Fazenda Federal (CNPJ); 
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b) Fazenda Estadual,se for o caso; 
c) Alvará de funcionamento. 

5.2- REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

5.2. 1-Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicIlio ou 
sede do licitante. 

a) A comprovaço de quitaçâo para corn a Fazenda Federal deverá ser feita através da Certido 
Negativa de Tributos e ContribuicOes Federais e da DIvida Ativa da Uniäo, ernitida nos moldes 
da Portaria Conjunta PGFN/RFB n o  03, de 02.05.2007. 

b) A comprovaçAo de regularidade para corn a Fazenda Estadual deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na DIvida Ativa Estadual; 

c) A comprovacäo de regularidade para corn a Fazenda Municipal deverá ser feita através de 
Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na DIvida Ativa Municipal. 

5.2.2- Prova de situaçào regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
através de Certificado de Regularidade de Situaco - CRS e; 

5.2.3- Prova de situaço regular perante a Justiça do Trabaiho, através da Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas - CNIDT, conforme Lei 12.440/2011. 

5.3- QuALIFICAcA0 TECNICA: 

5.3.1- Atestado fornecido por pessoa jurIdica de direito püblico ou privado, corn identificação e 
firma reconhecida do assinante, comprovando que a licitante forneceu ou esteja fornecendo 
produtos cornpatIveis em caracterIsticas corn o objeto desta 1icitaço, devidamente autenticada. 

5.3.2- DOS MATERIAlS- Os materiais em PVC constantes nos lotes deste Edital, devem ser 
fabricados por empresas cadastradas e qualificadas no PBQPH- Prograrna Brasileiro de 
Qualidade e Produtividade do Habitat do Ministério das Cidades do Governo Federal, endereço 
eletrônico: http://www.cidades.gov.br/pbqp-h/index.php.  

5.4- QUALIFICAcA0 ECONOMICO-FINANCEIRA: 

5.4.1- Certidäo negativa de falência e concordata expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da 
Proponente, Justiça Ordinária; 

5.4.2- Tratando-se de Sociedade Anônima, publicaço em Diário Oficial ou jornal de grande 
circulaçäo ou cópia autenticada do Balanço Fiscal correspondente ao ültimo exercIcio social 
encerrado, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do licitante, corn as respectivas 
demonstraçOes de Conta de Resultados. Os demais tipos societários devero apresentar cópias 
autenticadas do Balanco Patrimonial, devidamente registrado na Junta Cornercial da sede do 
licitante e assinado por contador habilitado corn respectiva Certidâo de Regularidade 
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Profissional - CRP, reservando-se a Comissão o direito de exigir a apresentaçäo do Livro 
Diário para verificaçao dos valores, assinados por contador habilitado. 

5.4.3- Certido Especifica expedida pela Junta Cornercial do Estado da sede do licitante, 
comprovando todos os atos da empresa (Inscrico, Enquadramento, alteraçOes de dados, etc). 
Corn data de emissäo não superior a 30 (trnta) dias, da data de realizaçao do certame. 

5.5- OUTRAS EXIGENCIAS: 

5.5.1- Declaração expressa de que atende ao disposto no Art. 70,  inciso XXXIII da CF/88, 
conforme rnodelo Oldo Anexo III. 

5.5.2 - DeclaraçAo que os tubos e conexôes serAo fornecidos de acordo corn o que determina a 
norma NBR 7665 :2007 da ABNT. 

5.5.3 - Declaracao que os tubos e conexOes serAo fornecidos em PVC corn paredes rnaciças, 
linha infraestrutura coletor de esgoto na cor ocre, de acordo corn o que determina a normas 
NBR 7362-1:2005 da ABNT. 

6.0-DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DO CREDENCIAMENTO 

6.1- A abertura da presente licitacao dar-se-á em sessâio pUblica, dirigida por um(a) 
Pregoeiro(a), a ser realizada no endereço constante do Preâmbulo, de acordo corn a legislação 
mencionada no preâmbulo e o conteüdo deste edital. 

6.2- Antes do inIcio da sessäo, os representantes dos interessados em participar do certarne, 
deverão se apresentar para credenciamento junto ao(à) Pregoeiro(a), devidamente munidos de 
docurnentos que os credenciern a participar desta licitaço, inclusive corn poderes para 
forrnulacào de ofertas e lances verbais e declaracao dando cithcia de que cumprem plenamente 
os requisitos de habilitaçao, conforme modelo II, anexo III deste edital. 

6.3- No dia e local designado neste edital, na presença dos representantes dos licitantes, 
devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o(a) Pregoeiro(a) 
receberá, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas 
de preco e a documentacäo exigida para a habilitacäo dos licitantes, registrando em ata a 
presenca dos participantes. 

6.4- Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento 
sera aceito pelo(a) Pregoeiro(a), salvo no caso do item 9.5 deste edital. 

6.5- Cada licitante credenciará representante que sera' admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatório e a responder por todos os atos e efeitos previstos neste edital, por sua 
representada. 

6.5.1- Por CREDENCIAMENTO entende-se a apresentaçao conjunta dos seguintes 
documentos: 
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a) documento oficial de identidade; 

b) documento que comprove a capacidade de representaço, na forma da lei, inclusive corn 
outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances verbais de precos e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

c) Declaração de que tern condicoes de cumprir fielmente os requisitos de Habilitação, conforme 
Modelo 02, Constante no ANEXO ifi - MODELO DE DECLARAcOES; 

6.6- Caso o representante seja sócio da empresa licitante corn poderes de representaçAo, sócio-
gerente, diretor da licitante ou titular de firma individual, devero ser apresentados documentos 
que comprovern tal condiçäo (atos constitutivos da pessoa jurIdica, ata de sua eleiçAo, etc.), nos 
quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigaçOes em decorrência 
de tal investidura. 

6.7- Nos demais casos devero ser apresentados procuraçäo por instrurnento püblico ou 
particular, este ültimo corn firma reconhecida em cartOrio e acompanhada de cópia do ato de 
investidura do outorgante (atos constitutivos da pessoa jurIdica, ata de eleicâo do outorgante, 
etc.), conforme modelo constante do Anexo IV deste edital. 

6.9- Em se tratando de microempresa ou de empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/2006, para que essa possa gozar dos benefIcios previstos nos arts. 42 a 45 
da referida Lei é necessário, no ato do credenciamento do licitante, a apresentaçäo de Certidão 
expedida pela Junta Comercial corn data de ernissào nAo superior a 30 (trinta) dias da data de 
realizacAo do certame, nos termos do art. 80  da IN n° 10312007 do DNRC - Departamento 
Nacional de Registro no Comércio; 

6.10- Caso o proponente enquadrado na condiçäo de microempresa ou empresa de pequeno 
porte não apresente a Certidäo, na forma do item anterior, este poderá participar do 
procedimento licitatório, sem direito, entretanto, a fruiço dos beneficios previstos nos arts. 42 a 
45 da Lei Complementar n.° 123/2006. 

6.11- Estes documentos (originais ou cópias autenticadas em Cartório) deverão ser entregues 
fora dos envelopes, para que possam ser analisados no inIcio dos trabaihos, antes da abertura 
dos envelopes "Propostas de Preços". 

6.12- A não apresentaçAo ou incorreçAo insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento do preposto nAo inabilitará o licitante, mas impedirá o oferecimento de lances 
verbais pelo licitante durante a sessão do pregão ate que seja cumprido o disposto nos itens 6.5 
e 6.6 deste edital, quando for o caso. 

6.13- No decorrer do procedimento licitatório, os licitantes poderAo nomear representantes, caso 
flO os tenha feito, descredenciar ou substituir os já norneados, desde que apresente os 
documentos exigidos no item 6.6 deste edital. Entretanto, nâo sera' admitida a participacAo de 
urn mesmo representarite para mais de urna empresa licitante. 
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7.0- DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS 

7.1- 0 Pregäo sera' realizado pelo sistema presencial. 

7.2- 0 julgamento da licitaço será realizado em apenas uma fase, sendo dividido em duas 
etapas somente para fins de ordenamento dos trabalbos, e obedecerá ao critério do Menor preco 
por lote. 

7.2.1- A etapa de classificacäo de precos compreenderá a ordenaçAo das propostas de todos os 
licitantes, a classificaçâio inicial das propostas passIveis de ofertas de lances verbais, a oferta de 
lances verbais dos licitantes proclamados para tal a classificação final das propostas e exame da 
aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e valor; 

7.2.2- A etapa de habilitação, declaração do licitante vencedor e adjudicaçäo compreenderá a 
verificaçäo e análise dos documentos apresentados no envelope "Documentos de Habilitação" 
do licitante classificado em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigéncias 
constantes do presente edital, bern como a declaraçäo do licitante considerado vencedor do 
certame e a adjudicacäo, sendo esta ültima feita caso näo ocorra interposição de recurso. 

7.3- Após a entrega dos envelopes não caberá desisténcia, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo(a) Pregoeiro(a). 

7.4- Da reuniäo para recebimento, abertura e classificaçao das propostas e habilitaçào, sera' 
lavrada ata circunstanciada, que rnencionará todos os licitantes, as propostas apresentadas, as 
observacOes e impugnaçOes feitas pelas licitantes e demais ocorrências que interessarem ao 
julgarnento da licitaçäo, devendo ser assinadas pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio e por 
todos os representantes presentes dos licitantes ou por representantes entre eles escoihidos, 
sendo o nUmero minimo de dois licitantes; 

7.5- A reunião rnencionada no item anterior poderá ser gravada, pelo(a) Pregoeiro(a) e Equipe 
de Apoio, por qualquer rneio de reproducão rnecânica ou eletrônica, como a fotográfica, 
cinernatográfica, fonográfica ou de outra espécie. 0(A) Pregoeiro(a) eomunicará aos licitantes 
qual o meio de gravacAo estará utilizando e os registros decorrentes desta poderAo ser utilizados 
para comprovação de atos e fatos nele contidos, sendo que sera' arquivada por um perlodo de 60 
(sessenta) dias após a data da reuniäo. 

7.6- 0 licitante declarado vencedor do certarne deverá apresentar, na própria sessäo, Proposta de 
Preço formal que ratifique o ültimo lance ofertado, se for o caso. Referida Proposta deverá 
apresentar seus preços distribuIdos nos itens de forma uniforme e proporcional a inicial, näo 
sendo permitido o superfaturamento em alguns itens, assirn como cotar outros corn valores 
inferiores aos praticados no rnercado. B facultado o(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo, 
motivadamente, por 48 (quarenta e oito) horas, contados da notificaco realizada na audiência 
püblica do Pregao 

7.7- 0 licitante vencedor sera' convocado a apresentar a proposta de preço definitiva, 
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devidamente ajustada, e a firmar o instrumento contratual, nos moldes da minuta de contrato 
constante do Anexo V deste edital. 

8,0-DA FASE DE CLASSIFICAcA0 DE PREcos 

8.1- Serão abertos os envelopes "Proposta de Preço" de todos os licitantes e o(a) Pregoeiro(a) 
informará aos participantes presentes quais licitantes apresentararn propostas de preço para o 
fornecimento do(s) objeto(s) da presente licitaçAo e os respectivos valores ofertados. 

8.2- 0(A) Pregoeiro(a) fará a ordenacào dos valores das propostas, em ordem decrescente, de 
to dos os licitantes, classificando o licitante corn proposta de Menor preço por lote e aqueles que 
tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em ate 10,0% (dez por cento) 
relativarnente a de menor preço, para que seus representantes participem dos lances verbais. 

8.2.1- Quando näo forern verificadas no rnInimo 03 (três) propostas de preços nas condiçOes 
dfinidas no item 8.2, 0(a) Pregoeiro(a) classificará as meihores propostas, ate o máximo 03 
(trés), para que seus representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os 
precos oferecidos nas propostas escritas. 

8.2.2- 0(A) Pregoeiro(a) poderá consultar a todos os licitantes que apresentaram propostas de 
preços superiores ao menor preço, se estes desejam participar da fase de lances verbais corn 
preco inferior ao já estabelecido nesta fase. 

8.3- Em seguida sera' dado inIcio a etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em valores distintos e corn preços decrescentes. 

8.3.1- 0(A) Pregoeiro(a) convidará individualmente os representantes dos licitantes, de forma 
seqUencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de menor preco e os 
demais, em ordem decrescente de preço. 

8.3.2- So serão aceitos os lances cujos valores forern inferiores ao ültimo lance que tenha sido 
anteriormente registrado, nao sendo aceitos dois ou mais lances de rnesmo valor, prevalecendo 
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.3.3- Caso nAo mais se realize lances verbais, sera' declarada encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas as ofertas, exclusivarnente pelo critério de rnenor preco. 

8.3.4- A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a), 
implicará excluso do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua 
iIltima proposta registrada para classificacao, no final da etapa competitiva. 

8.3.5- Após o encerramento da etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) verificará a existéncia de ME e 
EPP, para os efeitos do contido na Lei Complernentar 123/2006, procedendo como previsto no 
item 9. 

8.47  Declarada encerrada a etapa competitiva e realizada a classificaçao final das propostas, o(a) 
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Pregoeiro(a) examinará a aceitabilidade do primeiro classificado, quanto ao objeto e valor, 
decidindo motivadamente a respeito. 

8.4.1- Sera' verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preco e os valores 
estimados para a contrataço. 

8.5- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas scm que se 
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato püblieo, na própria sessão do 
Prego, observado, primeiramente, o disposto no item 8.5.1. 

8.5.1- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o(a) Pregoeiro(a) aplicará os critérios para 
desempate em favor da microempresa ou empresa de pequeno porte, da seguinte forma: 

8.5.1.1- Entende-se por empate aquelas situaçOes em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5% (cinco por cento) superior 
ao melhor preço. 

8.5.1.2-Para efeito do disposto no 8.5.1.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, no prazo de cinco minutos, 
sob pena de precluso, situaço em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

II - nào ocorrendo a contrataço da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 
inciso I deste item, sero convocadas as remanescentes que porventura se enquadrern na 
hipótese do item 8.5.1.1 deste Edital, na ordem classificatória, para o exercIcio do mesmo 
direito, também todos no prazo de cinco minutos eada, sob pena de preclusao; 

III - no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 8.5.1.1, inciso I deste 
Edital, será realizado sorteio para defmir aquele que primeiro poderá apresentar meihor oferta. 

8.5.1.3- Na hipótese da não-contrataçäo nos termos previstos no item 8.5.1.2 deste Edital, o 
objeto licitado sera'adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

8.5.1.4- 0 disposto no item 8.5.1.2 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 
sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.5.1.5- Após o desempate, poderá 0(a) Pregoeiro(a) ainda negociar um melhor preco caso cia 
nAo atinja o valor de referencia definido pela administraçäo pübiica. 

8.6- Nas situaçOes em que nAo se realizem lances verbais, ou depois de deciarado o 
encerramento da etapa competitiva, ou se a oferta näo for aceitável ou no exame de oferta 
subseqtiente, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar diretamente corn o proponente para que seja 
obtido preco melhor para a Administraçäo. 
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8.7- Nâo poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as 
perialidades constantes deste edital. 

8.8- Os licitantes que deixarern de apresentar quaisquer dos docurnentos exigidos no Envelope 
n.0  01 (Proposta de Preços), ou os apresentarern em desacordo corn o estabelecido neste edital, 
ou corn irregularidades, bern como os que apresentarem precos excessivos ou rnanifestamente 
inexeqUIveis, serao considerados desciassificados, nao se admitindo complementacao posterior. 

8.8.1- Considerar-se-do preços manifestamente inexeqUIveis aqueles que forem simbólicos 
irrisórios ou de valor zero, incompatIveis corn os precos de mercado, acrescidos dos respectivos 
encargos. 

8.9- Em caso de divergéncia entre informacôes contidas em documentaçào impressa e na 
proposta especIfica, prevaleceräo as da proposta. Em caso de divergencia entre informaces 
contidas nos docurnentos exigidos pelo edital e em outros apresentados, porém näo exigidos, 
prevalecerâo as primeiras. 

9.0- DA FASE DE HABILrFAçA0 E DO JULGAMENTO 

9.1- Efetuados os procedimentos previstos no item 8 deste edital, e sendo aceitável a proposta 
classificada em prirneiro lugar, 0(a) Pregoeiro(a) anunciará a abertura do envelope referente aos 
"Documentos de Habilitaçao" desta licitante. 

9.2- Os licitantes que deixarern de apresentar quaisquer dos docurnentos exigidos no Envelope 
n° 02 (Documentos de Habilitacao), OU os apresentarem em desacordo corn o estabelecido neste 
edital, ou corn irregularidades, seräo considerados inabilitados, nao se admitindo 
cornplementação posterior, salvo disposto no item 9.2.1. 

9,2.1- Na forma do que dispOe o art. 42 da Lei Complementar no 123, de 14.12.2006, a 
comprovaçao da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente 
sera exigida para efeito de assinatura do contrato. 

9.2.1.1- Para efeito do disposto no item acima, as ME e EPP, por ocasiao de participacäo neste 
procedimento licitatório, devero apresentar toda a documentacão exigida para efeito de 
comprovacäo de regularidade fiscal, rnesmo que esta apresente algurna restriço. 

9,2.1.2- Havendo algurna restriçao na cornprovacào da regularidade fiscal, sera, assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias üteis, contado a partir do rnornento em que o proponente for declarado 
o vencedor do certame, para regularizaçao da documentaçao, pagarnento ou parcelamento do 
débito, e ernissäo de eventuais certidOes negativas ou positivas corn efeito de certido negativa. 

9.2.1.3- A nAo-regularizacao da documentacäo, no prazo previsto no item anterior, implicará 
decadência do direito a contrataço, sem prejuIzo das sançOes previstas no art. 81 da Lei n° 
8.666/93, sendo facultado a Administraçäo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
elassificaçAo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitaço. 
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9.2.1.4- Sera' inabilitado o licitante que nAo atender as exigências deste edital referentes a fase 
de habilitacao, bern como apresentar os documentos defeituosos em seu conteUdo e forma, e 
ainda, a ME ou EPP que não apresentar a regu1arizaço da documentaçAo de Regularidade 
Fiscal no prazo definido no item "9.2.1.2" acima. 

0- Constatado o atendimento das exigéncias fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitaçào, pelo(a) Pregoeiro(a), caso nao baja 
intençAo de interposiço de recurso. 

9.4- Se a oferta nAo for aceitável ou se o licitante desatender as exigncias habilitatOrias, ao(a) 
Pregoeiro(a) examinará a oferta subsequente, permitida renegociaçAo - item 8.6 do edital, 
verificando a sua aceitabilidade e procedendo a verificaço da habilitaçäo do licitante, na ordern 
de classificaçao, e assim sucessivamente, ate uma proposta que atenda integralmente ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

9.5- 0 licitante declarado vencedor do certame deverá apresentar, na própria sessão, Proposta de 
Precos formal que ratifique o Ultimo lance ofertado, se for o caso. Esta deverá ser apresentada 
em conformidade a Proposta Inicial, de maneira que os valores ajustados estejam proporcionais 
aos valores iniciais. 

9.5.1- Nào serão aceitos preços ajustado demasiadamente inferior ao valor apresentado 
inicialmente, paro o item correspondente, assim como nAo serAo aceitos valores 
demasiadamente superiores. 

9.5.2- E facultado ao(a) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo, motivadamente, por 02 (dois) dias üteis, 
contados da notificaçao realizada na audiência piThlica do Pregäo. Caso o prazo não seja 
obedecido, é FACULTADO a(o) Pregoeiro(a) prorrogar o prazo por igual perIodo. 0 não 
cumprimento deste item será motivo de ANULAçAO da Proposta; 

9.6- Da sessào do Prego sera' lavrada ata circunstanciada, que mencionará os licitantes 
credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificaço, a análise 
da documentaçAo exigida para habilitaço e os recursos interpostos, devendo ser a mesma 
assinada, ao final, pelo(a) Pregoeiro(a), sua Equipe de Apoio e pelo(s) representante(s) 
credenciado(s) do(s) licitante(s) presente(s) a sessAo ou por representantes entre eles escoihidos, 
sendo o nUmero mInirno de dois licitantes. 

I! 
9.7- Ao final da sessao, caso não baja intençAo de interposiçäo de recurso e o preço final seja 
igual ou inferior ao previsto para a aquisicão dos produtos será feita, pelo(a) Pregoeiro(a), a 
adjudicacäo ao licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reuniao. Posteriormente, o 
processo, devidamente instruldo, sera' encaminhado ao SAAE para homologacao e subsequente 
contrataçAo. 

9.8- Os envelopes corn os documentos relativos a habilitaçâo dos licitantes nAo declarados 
vencedores seräo retirados pelos representantes dos licitantes na própria sessào. Os 
remanescentes permanecerão em poder do(a) Pregoeiro(a), devidamente lacrados, durante 20 
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(vinte) dias correntes a disposicäo dos licitantes. Findo este prazo, scm que sejam retirados, 
serào destruIdos. 

10.0-DOS RECURSOS 

10.1- Ao final da sessào, depois de deelarado o licitante vencedor do certame, qualquer licitante 
poderá manifestar, imediata e motivadamente, a intenção de interpor recurso, corn registro em 
ata da sIntese das suas razOes, podendo juntar rnemoriais no prazo de 03 (trés) dias, ficando os 
demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razOes em igual nürnero de dias, 
que começaräo a correr do término do prazo da recorrente, sendo-ihes assegurada vista irnediata 
dos autos. 

10.1.1- 0 recurso contra decisào do(a) Pregoeiro(a) nAo terá efeito suspensivo. 

10.1.2- A falta de rnanifestaçAo irnediata e rnotivada do licitante em recorrer, ao final da sessâo 
do PregAo, importará a precluso do direito de recurso e a adjudicaçao do objeto da licitaçao 
pelo(a) Pregoeiro(a) ao licitante vencedor. 

10.1.3- A petiçAo poderá ser feita na própria sessão e, se oral, será reduzida a termo em ata, 
facultado ao(a) Pregoeiro(a) o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso. 

10.2- 0 acoihimento de recurso importará a invalidacao apenas dos atos insuscetIveis de 
aproveitarnento. 

10.3- Os autos do processo administrativo permanecero corn vista franqueada aos interessados 
no SERVIO AUTONOMO DE AGUA B ESGOTO do MunicIpio de Jaguaribe - Ceara'. 

10.4- Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Diretor 
Especial do SAAB homologará o procedimento Iicitatório e adjudicará o objeto ao(s) licitante(s) 
declarado(s) vencedor(es) do certame, determinando a contrataçâo da adjudicatária. 

1045- Os recursos e impugnaçOes interpostos fora dos prazos näo seräo conhecidos. 

11.0- DA CONTRATAcAO 

11.1-As obrigaçOes decorrentes da presente licitaçào serào formalizadas por termo de contrato 
especIfico, celebrado entre o Servico Autônomo de Agua e Esgoto do rnunicIpio de Jaguaribe - 
CE, representado pelo Diretor Especial, Ordenador de Despesa (doravante denorninado 
Contratante), e o licitante vencedor (doravante denominada Contratada), que observará os 
termos da Lei n.° 8.666/93, deste edital e dernais normas pertinentes, cuja minuta foi subrnetida 
a exame prévio da assessoriajurIdica do SAAB. 

11.2- 0 licitante vencedor terá o prazo de 02 (dois) dias üteis, após ser declarado vencedor, 
para assinatura do Contrato, contados da devida convocaço, sendo prorrogado por uma vez, de 
igual perIodo, quando solicitado pela parte, durante o seu percurso e desde que ocorra motivo 
justificado e aceito pela Administracao. 0 Contrato deve ser descrito nos moldes da rn;mita ' 
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contrato constante do Anexo V. 
11.3-Se o licitante vencedor nAo assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado 
ao Diretor Especial, Ordenador(a) de Despesa convocar as licitantes remanescentes, respeitada a 
ordem de c1assificaço final das propostas (item 8.4 deste edital), para faze^-lo em igual prazo e 
nas mesmas condiçôes propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços 
(déscontos), ou revogar a licitaçào. 

11.4- Incurnbirá a Contratante providenciar, a sua conta, a publicacao do extrato do Contrato na 
imprensa oficial do municIpio, ate o quinto dia ütil do més seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 0 mesmo procedirnento se adotará corn relaçäo 
aos possIveis terrnos aditivos. 

11.5- 0 licitante adjudicatário se obriga a rnanter, durante toda a execuçAo do Contrato, em 
compatibilidade corn as obrigacOes assumidas, todas as condiçOes de habilitacäo. 

11.6- 0 Termo de Contrato so poderá ser alterado em conformidade corn o disposto no art. 65 
da Lei n.° 8.666/93 e suas alteraçOes posteriores. 

1260- DO PRAZO DE DURAcAO 

12.1- 0 contrato terá o prazo de vigência a partir de sua assinatura ate 31 de dezembro de 2016, 
podendo ser prorrogado nos casos e forrnas previstos na Lei n° 8.666/93 e suas alteraçOes 
posteriores. 

13.0- DAS 0BRIGAc0ES DA CONTRATANTE 

13.1- 0(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar t CONTRATADA todas as condiçOes 
necessárias ao pleno curnprimento das obrigaçOes decorrentes do Termo Contratual, consoante 
estabelece a Lei n2  8.666/93 e suas abteraçOes posteriores; 

13.2- Fiscalizar e acornpanhar a entrega do objeto contratual; 

13.3- Cornunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada corn a entrega do 
objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas; 

13.4- Providenciar os pagarnentos a CONTRATADA, a vista das Notas Fiscais /Faturas 
devidamente atestadas pelo SERVI0 AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE do 
municIpio de Jaguaribe - CE, conforme o acordado. 

14.0- DAS OBRIGAOES DA CONTRATADA 

14.1-Entregar o objeto do Contrato de acordo corn a necessidade e conforme a disposiçäo do 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto do municIpio de Jaguaribe - CE, de conformidade corn as 
condiçOes e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta vencedora do 
certarne, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da Ordern de Cornpra, no 
perlodo da data da sua assinatura ate 31 de dezernbro de 2016, podendo ser prorroga' 
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terrnos da Lei no 8.666/93 e suas alteraçOes; 

14.2- Manter durante toda a duraçao do contrato, em compatibilidade corn as obrigaçOes 
assumidas, todas as condiçOes de HABILITAAO e qualificaçäo exigidas na licitaçäo; 

14.3- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE, arcando corn eventuais prejuIzos causados a CONTRATANTE e/ou 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cornetida por seus empregados e/ou 
prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual; 

14.4- Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serao dirigidos a Comisso de Licitaçäo, 
W 05(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razOes 
e devidamente fundarnentadas; 

14.5- Os atrasos ocasionados por rnotivo de força major ou caso fortuito, desde que notificado o 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pelo Servico Autônomo de Agua e Esgoto-SAAE, 
nào serào considerados como inadimplernento contratual. 

15.0- DAS ALTERAcOES CONTRATUAIS 

15.1- A CONTRATADA flea obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acréscimos 
ou supressOes no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § l, art. 65, da Lei n2  8.666/93 
e suas alteraçOes posteriores. 

16.0-DA RESCISAO DO CONTRATO 

16.1- A rescisäo contratual poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93; 

b) Arnigável, por acordo entre as partes, rnediante autorizaço escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que haja conveniência da 
AdministraçAo; 

16.2- Em caso de rescisäo prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei n o  8.666/93, scm 
que haja culpa do CONTRATADO, sera' esta ressarcida dos prejuIzos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido; 

16.3- A rescisao contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqtiéncias previstas 
no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei no 8.666/93. 

17.0-DAS coNcicOEs DE PAGAMENTO 

17.1- Os pagamentos serào realizados mediante a apresentaco da Nota Fiscal e Fatura 
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correspondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriamente, pelo Servico Autônomo de 
Agua e Esgoto do MunicIpio de Jaguaribe, que atestará a entrega do objeto licitado; 
17.2- Caso a fatura seja aprovada pelo Servico Autônorno de Agua e Esgoto, o pagamento sera' 
efetuado ate o 300  (trigésimo) dia após o protocolo da Fatura pela Contratada 

18.0-DAS PENALIDADES 

18.1- 0 licitante que ensejar o retardarnento da execucão do certame, nào mantiver a proposta, 
faihar ou fraudar na execuçào do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaracào 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citacào e da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar corn a Administraçào, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, 
en, quanto perdurarem os motivos determinantes da puniço ou ate que seja promovida a 
reabilitaçäo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuIzo das rnultas 
previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominacOes legais. 

18.2- A Contratada ficará, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecução total 
ou parcial do contrato, erro de execução, exeeuço imperfeita, mora de exeeução, 
inadimplemento contratual ou nào veracidade das inforrnacoes prestadas, garantida a prévia 
defesa: 

I - Adverténcia, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada 
nos seguintes casos: 

a) descumprimento das obrigaces e responsabilidades assumidas na licitaçäo; 

b) outras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do(a) 
CONTRATANTE, desde que nAo caiba a ap1icaço de sançäo rnais grave. 

II - Multas (que poderão ser recoihidas em qualquer agéncia integrante da Rede Arrecadadora 
de Receitas Municipais, por rneio de Documento de ArrecadaçAo Municipal - DAM, a ser 
preenchido de acordo corn instruçöes fornecidas pela Contratante): 

a) de 1,0% (urn por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos 
produtos ou indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor; 

b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infraçäo a qualquer cláusula ou 
condiçäo contratual, nAo especificada nas demais alIneas deste inciso, aplicada em dobro na 
reincidéncia; 

c) de 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer 
produto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituicão näo se efetive nos 05 (cinco) 
dias que se seguirem a data da comunicaçao formal da rejeiçào; 

III - Suspensão temporária de participacäo em licitaçao e impedirnento de contratar corn o 
MunicIpio de Jaguaribe, por prazo no superior a 05 (cinco) anos; 

.7' 

I 
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P1 - Declaraçäo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Adrninistraçào PUblica, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punico ou ate que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a 
Administraçao pelos prejuIzos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancAo aplicada corn 
base no inciso anterior. 

18.3- No processo de aplicaçAo de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e a ampla 
defesa, garantida nos prazos de 5 (cinco) dias Uteis para as sançOes previstas nos incisos I, II e 
III do item 18.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancäo prevista no inciso IV do mesmo 
item. 

18.4- 0 valor da rnulta aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 
(cinco) dias a contar da notificacAo ou decisäo do recurso. Se o valor da multa no for pago, ou 
depositado, sera' automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em 
caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido sera,  cobrado 
administrativamente ou inscrito como DIvida Ativa do MunicIpio e cobrado mediante processo 
de execução fiscal, corn os encargos correspondentes. 

18.5- As sançOes previstas nos incisos III e 1Y do item 18.2 supra, podetho ser aplicadas as 
ernpresas que, em razAo do contrato objeto desta licitacão: 

a) praticarem atos ilIcitos, visando frustrar os objetivos da licitacäo; 

b) demonstrarem nAo possuir idoneidade para contratar corn a Administraco Püblica, em 
virtude de atos ilIcitos praticados; 

c) sofrerem condenacäo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
rcolhimento de quaisquer tributos. 

18.6- As sancOes previstas nos incisos I, III e IV doitem 18.2 supra poderâo ser aplicadas 
juntamente corn a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias üteis. 

1 18.7- A licitante adjudicatária que se recusar injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do 
prazo de 02 (dois) dias üteis a contar da notificacão que ihe será encaminhada, estará sujeita as 
penalidades cabIveis, sem prejuIzo das demais penalidades, por caracterizar descumprimento 
total da obrigaçäo assumida. 

18.8- As sançOes previstas no item 18.7 supra no se aplicam as demais licitantes que, apesar de 
näo vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo corn 
este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas cornunicarem seu desinteresse. 

19.0- DA D0TAcA0  0RcAMENTA1UA 

19.1- As despesas decorrentes da contrataçäo correrAo por conta, de recursos próprios, sob a 
dotacäo orçarnentária: 12.01.17.512.0033.2.071, elemento de despesa: 3.3.90.30.00. 
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20.0-DIsPosIcOEs GERAIS 
20.1- Qualquer eidado poderá impugnar os termos do presente edital, por irregularidade, 
protocolizando o pedido ate 02 (dois) dias üteis antes da data fixada para a realizacAo do Pregão, 
no endereco discriminado no preârnbulo deste edital, cabendo ao(a) Pregoeiro(a) decidir sobre a 
peticão no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

20.2- Decairá do direito de impugnar os terrnos do presente edital a licitante que não 
protocolizar o pedido, em conformidade corn o disposto neste edital, ate o segundo dia ütil que 
anteceder a data de rea1izaco do Prego, hipótese em que tal cornunicaçäo nAo terá efeito de 
re.curso. 

20.3- A impugnacäo feita tempestivamente pelo licitante não a impedirá de participar do 
processo licitatório ate o trânsito em julgado da decisäo a ela pertinente. 

20.4- Acoihida a petiçào contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização 
do certarne. 

20.5- As normas que disciplinam este Prego serAo sempre interpretadas em favor da ampliacao 
da disputa entre os interessados, atendidos os interesses püblicos e o da Autarquia, scm 
comprometimento da segurança da Contrataçäo. Os casos ornissos poderAo ser resolvidos 
polo(a) Pregoeiro(a) durante a sessão. 

20.6-0 não atendirnento de exigências formais não essenciais nào importará no afastarnento do 
licitante, desde que sejam possIveis a aferiçào da sua qualidade e a exata compreensäo da sua 
proposta durante a realizaçAo da sessão pUblica deste PregAo. 

20.7- A adjudicacao e a bomologacão do resultado desta licitaçäo nào implicará direito a 
contratação. 

20.8 -Nenhuma indenizaçäo será devida as licitantes pela elaboracao ou pela apresentacão de 
documentaçao referente ao presente edital. 

20.9- Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inIcio de contagem e 
inclui-se o dia do vencimento, observando-se que so se iniciarn e vencem prazos em dia de 
expediente normal no SAAE, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário. 

20.10- 0 Diretor Especial, Ordenador de Despesas poderá revogar a presente licitação por 
razôes de interesse püblico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofIcio ou mediante 
provocacäo de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei n.° 8.666/93, não cabendo as licitantes 
direito a indenizacâo. 

20.11 -Qualquer  modificaçao neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteracäo no afetar a formu1aço das propostas. 
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20.12-Na hipótese de nAo haver expediente na data marcada para o recebimento dos envelopes 
contendo a documentacAo e proposta, a data da abertura ficará transferida para o primeiro dia 
Util subseqUente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 

20.13- Quaisquer düvidas porventura existentes ou solicitaçOes de esciarecimentos sobre o 
disposto no presente edital devero ser objeto de consulta, por escrito, a Comissão Permanente 
de Licitaçao (endereço mencionado no Preâmbulo deste Edital), ate 05 (cinco) dias correntes 
anteriores a data fixada para a realizacào do Pregao, que serao respondidas, igualmente por 
escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de oficio. Demais informaçOes 
poderao ser obtidas pelo telefone nümero, 0xx88-3522-1487. 

20.14- As impugnacôes referidas nos itens 20.1 e 20.2 e os recursos mencionados no item 10 
deste edital, eventualmente interpostos, serão dirigidos ao Diretor Especial, Ordenador(a) de 
Despesas, por intermédio do(a) Pregoeiro(a), e protocolizados exciusivamente no endereco 
mencionado no Preâmbulo deste edital. 

20.15- Os interessados, ao participarem deste pregão, expressam, automaticamente, sua total 
concordância aos termos deste Edital, não podendo alegar, posteriormente, desinformacôes suas 
ou de seus representantes. 

20.16- Os casos omissos serào resolvidos pela Comissâo Permanente de Licitação nos termos da 
legislacão pertinente. 

21.0- DO FORO 

21.1- Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer 
controvérsia oriunda do presente edital, que näo possa ser resolvida pela via administrativa, 
renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

Jaguaribe-CE, 17 de marco de 2016. 

/111 
Maria 0 Hen oreira4ves OS  
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ANEW I - EsPEcIFIcAcA0 DOS PRODUTOS 

1. 	OBJETO: aquisiçào de material hidráulico, eonstrução e elétrico para atender as 
necessidades do Serviço Autônomo de água e Esgoto-SAAE de Jaguaribe-Ceara. 

1.1 ESPECIFICACOES DO OBJETO 
ITEM PRODUTO UND QUANT. 

1. ADAPTADOR P/ TUBO PEAD DN 20 MM UND 300 
2. ADAPTADOR P1 TUBO PEAD DN 32 MM UND 100 
3. ADAPTADOR SOLDAVEL 25 MM UND 600 
4. ADAPTADOR SOLDAVEL 50 MM UND 10 
5. ADAPTADOR SOLDAVEL 60 MM UND 10 
6. ADAPTADOR SOLDAVEL 110 MM UND 10 
7. ADESIVO PLASTICO 175 GRAMAS UND 800 
8. BUCHA DE REDucA0 PVC SOLDAVEL 25 X 20MM UND 200 
9. BUCHA DE REDucA0 PVC SOLDAVEL 32 X 25MM UND 100 
10. BUCHA DE REDucA0 PVC SOLDAVEL 85 X 50MM UND 03 
11. BUCHA DE REDUçAO PVC SOLDAVEL 85 X 60MM UND 10 
12. BUCHA DE REDucA0 PVC SOLDAVEL 85 X 75MM UND 10 
13. BUCHA DE REDucA0 PVC SOLDAVEL 110 X 75MM 

LONGA UND 
10 

14. BUCHA DE REDucA0 PVC SOLDAVEL 110 X 85MM 
LONGA UND  

10 

15. CAPS. SOLDAVEL DE 32 MM UND 50 
16. CAPS. SOLDAVEL DE 25 MM UND 600 
17. CAPS. SOLDAVEL DE 50 MM UND 30 
18. CAPS. SOLDAVEL DE 60 MM UND 30 
19. COLAR DE TOMADA 85 MM PVC P/ 3/4 UND 10 
20. COLAR DE TOMADA 50 MM PVC P/ 3/4 UND 100 
21. COLARDETOMADA6OMM PVC P/ 3/4 UND 100 
22. COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO 125 X 3/4 UND 05 
23. COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO 85 X 3/4 UND 05 
24. COLAR DE TOMADA FERRO FUNDIDO 75 X 3/4 UND 05 
25. CURVA 900  COLETOR ESGOTO PB CURTA 1NJ 

JET/JERI DN 100  
UND 50 

26. FITA VEDA ROSCA18X5O UND 200 
27. "Y" 0 DE AcO GALVANIZADO 4" OU 110 MM UND 1 
28. FLANGE AVULSO 150MM DE FERRO FUNDIDO UND 04 
29. COTOVELO FERRO GALVANTZADO 900  2" UND 03 
30. COTOVELO FERRO GALVANIZADO 9002  V2" UND 03 
31. COTOVELO FERRO GALVANIZADO 900  3" UND 03 
32. COTOVELO FERRO GALVANIZADO 450  3" UND 04 
33. COTOVELO FERRO GALVANIZADO 90 0  4" UND 06 
34. JOELHO SOLDAVEL 90 RL 25 X 3/4W4   UND 2000 
35. JOELHO PVC ROSCAVEL 90 03/4 UND 100 
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36. JOELHO PVC SOLDAVEL DE 900  DE 110 MM UND 10 
37. JOELHO PVC SOLDAVEL DE 90 0  25 MM UND 8000 
38. JOELHO PVC SOLDAVEL DE 90 0  50 MM UND 30 
39. JOELHO PVC SOLDAVEL DE 90060  MM UND 60 
40. JOELHO PVC SOLDAVEL DE 45060  MM UND 10 
41. JOELHO PVC SOLDAVEL DE 90 0  85 MM UND 10 
42. UNIAO FERRO GALVANIZADO 3" UND 06 
43. KIT CAVALETE P/HTDROMETRO PP UND 200 
44. LAMINA DE SERRA FLEXtVEL 12D X 18D UND 500 
45. LUVA DE CORRER 25 MM PVC Cl ANEL UND 500 
46. LUVA DE CORRER 85 MM PVC Cl ANEL UND 20 
47. LUVA DE CORRER 50 MM PVC C/ ANEL (CURTA) UND 100 
48. LTJVA DE CORRER 60 MM PVC C/ANEL (CURTA) UND 100 
49. LUVA DE CORRER 75 MM PVC C/ANEL UND 10 
50. LUVA DE CORRER DEFOFO 150 MM UND 10 
51. UNIAO FERRO GALVANIZADO 1.1/2" UND 02 
52. UNIAO FERRO GALVANIZADO 2" UND 02 
53. UNIAO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UND 02 
54. UNIAO FERRO GALVANIZADO 4" UND 04 
55. LUVASDMISTA25X 3/4" UND 4000 
56. LUVA PVC SOLDAVEL 25 MM UND 4000 
57. LUVA PVC SOLDAVEL 32 MM UND 50 
58. LUVA PVC SOLDAVEL 50 MM UND 100 
59. LUVA PVCSOLDAVEL 60 MM UND 100 
60. LUVA PVC SOLDAVEL 85 MM UND 50 
61. N1PLE FERRO GALVANIZADO 1 1/2  UND 02 
62. N1PLE FERRO GALVANIZADO 1 ¼" UND 02 
63. N1PLE FERRO GALVANIZADO 1" UND 02 
64. NIPLE FERRO GALVANIZADO 2" UND 06 
65. NIPLE FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UND 02 
66. NIPLE FERRO GALVANIZADO 3" UND 04 
67. N1PLE FERRO GALVANIZADO 4" UND 02 
68. BUJAO PVC ROSCAVEL DE 1" UND 100 
69. LUVA DE REDucA0 FERRO GALVANIZADO 3 X 2" UND 02 
70. LUVA DE REDucA0 FERRO GALVANIZADO 3 X 2 '/2 "  UND 02 
71. LUVA DE REDuçA0 FERRO GALVANIZADO 3X1 1/2 UND 02 
72. LUVA DE REDucA0 FERRO GALVANIZADO 4 X 3" UND 04 
73. LUVA DE REDUcAO FERRO GALVANIZADO 4 X 2" UND 02 
74. LUVA DE REDuçA0 FERRO GALVANIZADO 4 X 1 Y2" UND 02 
75. LUVA DE REDuçA0 FERRO GALVANIZADO 2 X 1 Y2" UND 02 
76. LUVA PVC ROSCAVEL DE 3/4  MM UND 100 
77. REDucA0 EXCENTRICA DE 300 X 150 MM FF UND 01 
78. BUCHA SOLDAVEL DE REDucA0 LONGA 110 X 75 

MM UND  
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79. BUCHA SOLDAVEL DE 110 X 85 MM UND 10 
80. BUCHA SOLDAVEL DE REDUcAO DE 110 X 60MM 

LONGA UND 
10 

81. BUCHA DE REDUcAO DE FERRO GALVANIZADO 2. 
½" X 2" UND  

02 

82. BUCHA DE REDUçAO  DE FERRO GALVANIZADO 2 X 
UND  

03 

83. SELIM ELAST COLETOR JET DN 150 X 100 UND 50 
84. TE COLETOR ESGOTO BBP JE/JERI DN 100 UND 10 
85. TEDECOMPRESSAODN2OMM UND 500 
86. TE PVC ROSCAVEL 3/4" UND 100 
87. TE PVC ROSCAVEL 1" UND 100 
88. TE PVC SOLDAVEL 110 MM UND 10 
89. TE PVC SOLDAVEL 25 MM UND 600 
90. YE PVC SOLDAVEL 60 MM UND 20 
91. TE PVC SOLDAVEL 85 MM UND 10 
92. YE DE FERRO GALVANIZADO DE 4" UND 03 
93. UNIAO PP DUPLA COMPRESSAO DN 20 MM UND 300 
94. UNTAO PP DUPLA COMPRESSAO DN 32 MM UND 100 
95. VALVULA DE RETENcAO HORIZONTAL 3" UND 03 
96. VALVULA DE RETENcAO HORIZONTAL 4" UND 02 
97. VALVULA DE RETENcAO HORIZONTAL FF 150 MM UND 01 
98. VALVULA DE PE FF 300 MM UND 02 
99. VALVULA DE PE BRONZE 4" UND 02 
100. BOIA DE NIVEL FF DE 150 MM UND 01 
101. VALVULA DE RETENcAO DUPLA PORTIOLA 200 MM UND 04 
102. VENTOSA PVCROSCAVEL DE 1" UND 05 

LOTE 2 
ITEM PRODUTO UND QUANT. 
1. JUNTA GIBAUT TNTEGRADA FERRO FUNDIDO/PVC ' 

UND 06 
MM  

2. JUNTA GIBAUT INTEGRADA FERRO FUNDIDO/PVC UND 08 
100 M1VI  

3. JUNTA GIBAUT 1NTEGRADA FERRO FUNDIDO/PVC 
UND 10 

110MM  
4. JUNTA GIBAUT 1NTEGRADA FERRO FUNDIDOIPVC 

UND 20 
150 MM  

5. JUNTA GIBAUT INTEGRADA FERRO FUNDIDO/PVC 
UND 16 

200 MM  
6. JUNTA GIBAUT 1NTEGRADA FERRO FUNDIDO/PVC UND 02  

250 MM  
7. JUNTA GIBAUT INTEGRADA FERRO FUNDIDO/PVC UND 14 

300 MM 
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LOTE 3 
ITEM PRODUTO IJIND QUANT. 
1. TUBO FF DUCTIL DE 150 MM MT 03 
2. TUBO PVC ROSCAVEL DE 4" COM 6 METROS TB 06 
3 TUBO PVC ROSCAVEL DE 3" COM 6 METROS TB 02 
4. TUBO PVC ROSCAVEL DE 2" COM 6 METROS TB 02 
5. TUBO PVC SOLDAVEL DE 25 MM COM 6 METROS TB 500 
6. TUBO PVC SOLDAVEL DE 20 MM COM 6 METROS TB 50 
7. TUBO PVC SOLDAVEL DE 32 MM COM 6 METROS TB 200 
8. TUBO PVC SOLDAVEL DE 50 MM COM 6 METROS TB 200 
9. TUBO PVC P.B.A. DN 50 DE 60 MM COM 6 METROS TB 2000 
9. TUBO PVC P.B.A. DN 50 DE 60 MM COM 6 METROS TB 2000 
10. TUBO PVC P.B.A. DN 75 DE 85 MM COM 6 METROS TB 100 
ii. TUBO PVC P.B.A. DN 100 DE 110MM COM 6 METROS TB 100 
12. TUBO PVC DEFOFO PN 1 MPa DN 150 MM COM 6 

METROS TB  
13. TUBO PVC DEFOFO PN 1MPa DN 200 MM COM 6 

METROS TB  
2 

14. TUBO PVC DEFOFO PN 1MPa DN 300 MM COM 6 
METROS TB  2 

15. TUBO PVC 6M COLETOR DE ESGOTO NBR 7362 COR 
OCRE DN 100 DEFOFO COM 6 METROS  

TB 80 

16. TUBO RAMAL PREDIAL DE AGUA 20 X 2,3 MM MT 10000 
17. TUBO RAMAL PREDIAL DE AGUA 32 X 2,7 MM MT 3000 

LOTE 4 
ITEM PRODUTO UND QUANT. 
1. REGISTRO DE GAVETA BRONZE 4" UND 03 
2. REGISTRO DE GAVETA FLANGE C/CABEOTE 150 

MMC/8FUROS UND  
06 

3. REGISTRO DE GAVETA DE BRONZE 3" UND 02 
4. REGISTRO DE ESFERA DE 3" BRONZE UND 04 
5. REGISTRO DE GAVETA BB C/CABEOTE DN 50160 

MM C/ANEL UND  
06 

6. REGISTRO DE GAVETA BRONZE 2" UND 01 
7.. REGISTRO DE GAVETA BRONZE 1.1/2" UND 01 
8. REGISTRO FF COM CUNHA EMBORRACHADA 300 MM UND 01 
9 REGISTRO FF COM CUNHA EMBORRACHADA 150 MM UND 03 
10. REGISTRO PVC SOLDAVEL 3/4 UND 20 

LOTE 5 
ITEM PRODUTO UN]) QUANT. 
1. BORRACHA P/ JUNTA GIBUT DE 150 MM UND 50 
2. BORRACHA P/ JUNTA GIBUT DE 50 MM UND 10 
3., BORRACHA P1 JUNTA GIBUT DE 100 MM UND 10 
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4. BORRACHA P1 JUNTA GIBUT DE 200 MM LIND 30 
5. BORRACHA Pt JUNTA GIBUT DE 300 MM UND 08 
6. BORRACHA Pt JUNTA GIBUT DE 160 MM UND 18 

IflT1 

ITEM 
PRODUTO QU ANT 

1. ALICATE DE PRESSAO No 10 UND 10 
2. ALICATE UNIVERSAL 8" UND 02 
3. COLHERDEPEDREIRON° 10 UND 10 
4. ENXADA 2,5 LIBRAS Cl CABO UND 04 
5. PADEBICO21 CM UND 06 
6. PENEIRA P1 AREIA 060 CM UND 02 
7. PICARETA CHIBANCA 4 LIBRAS SI CABO UND 06 

IOT1 7 

ITEM PRODUTO UID QUANT. 
1. BROXA 18 X 8 CM UND 05 
2. SOLVENTE L LITRO 05 
3. T1NTA ESMALTE 3,6 L CORES DIVERSAS GALAO 05 
4. TRENA DE AcO 5 MTS UND 02 
5. TR1NCHA DE 1" 

UND 10 

LOT1 
ITEM PRODUTO UND QUANT. 
1. LIXA FERRO No 100 UND 10 
2. LIXA FERRO No 50 UND 10 
3, LIXA FERRO No 60 UND 10 
4. LIXA MADEIRA No 50 UND 10 
5. LUVA DE RASPA LONGA PAR 04 
6. LTJVA LATEX TAM G PAR 10 

IOTF Q 

ITEM PRODUTO UND QUANT. 
1. CIMENTO SACO COM 50 KG SACO 120 
2. SUPERCAL 5 KG PACOTE 20 
3. TELHA COLONIAL MIL 10 
4. TIJOLO FURADO MIL 10 

IOTV in 
ITEM PRODUTO UND QUANT. 
1. ARAME FARPADO ROLO C/ 500 M ROLO 02 
Z. ARAME GALVANIZADO No 18 KG 05 
3. BARRA 	ROSQUEAVEL 	GALVANIZADA METRO 10 
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Z1NCADA DE 5/16"  
4. BARRA 	ROSQUEAVEL 	GALVANIZADA 

ZINCADA DE Y2" METRO  16 

5. CADEADO 40 MM UND 10 
6. PREGO 1" X 15 MM KG 05 
7. PREGO3X8MM KG 05 

LOTE 11 
ITEM PRODUTO UND QUANT. 
1. RIPA (0,04 X 0,015 X 5) M M3  02 
2. CAIBRO (0,03 5 X 0,05 X 5) M M3  02 
3. L1NHA(0,07X0,14X7)M M3  03 
4. MADEIRA TIPO MAARANDUBA SERRADA EM 

02 TABUA M3  
5. MADEIRA TWO MAARANDUBA SERRADA EM 

02 BARROTE M3  
6. PORTA DE MADEIRA MACIA TAM 0,60 X 2,00 

03 M UND 

LOTF 12 
ITEM PRODUTO UND QUANT. 
1. DISJUNTOR MONOFASICO 20 AMPERES DIN UND 05 
2. DISJUNTOR TRIFASICO 20 AMPERES DIN UND 05 
3. DISJUNTOR TRIFASICO 25 AMPERES DIN UND 02 
4. DISJUNTOR TRIFASICO 32 AMPERES DIN UND 03 
5. DISJUNTOR TRIFASICO 50 AMPERES DIN UND 03 
6. DISSUNTOR TRIFASICO 100 AMPERES DIN UND 01 
7. DISJUNTORTRIFASICO 200 AMPERES DIN UND 01 

LOTE 13 
ITEM PRODUTO UND QUANT. 
1. CURVA ELETRODUTO RIGIDO 3/4" 900 

 UND 20 
2. LUVA ELETRODUTO RIGIDO 3/4!t UND 30 
3. ELETRODUTO RIGIDO 3/4t  VARA C/ 3M VARA 15 
4. VERGALHAO CA-SO 12 M 3/8" VARA 15 
5. VERGALHAO CA-SO 12 M 1/2" VARA 15 

LOTE 14 
ITEM PRODUTO UND QUANT. 
1. CABO FLEXIVEL 1,5 MM PEA C/lOOM PEA 01 
2. 1  CABO FLEX1VEL 2,5 MM PEA C/lOOM PEA 02 
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ITEM PRODUTO UND QUANT. 
LAMPADA FLUORESCENTE 20W COMPACTA UND 15 

2. LAMPADA FLUORESCENTE 32W COMPACTA UND 10 

IflTc 11 

ITEM PRODUTO UND QUANT. 
1. CONTATORA 10 A 380 VOLTS UND 04 
2. CONTATORA 25 A 380 VOLTS UND 04 
3. CONTATORA 32 A 380 VOLTS UND 04 

LOTF 17 
ITEM PRODUTO UND QUANT. 
1. RELE DE NWEL 220/3 80V UND 10 
2. RELE DE SOBRECARGA 07 A 10 RW 17 UND 02 
3. RELE DE SOBRECARGA 18 A 24 RW 67 UND 01 
4. RELE DE TEMPO . 6 SEGUNDOS 220 VOLTS UND 03 
5. RELE FALTA DE FASE 380 VOLTS UND 10 
6. RELE FOTOELETRONICO Cl BASE NF P/POSTE UND 05 
7. TIMER PROGRAMAVEL DIGITAL PARA TRILHO 

DIN 220V UND  10  

8. RELE DE COMANDO A DISTANCIA 220V UND 02 

11,0TV 1R 

ITEM PRODUTO UND QUANT. 
1. CONECTOR 	DE 	BRONZE 	P/ 	HASTE 	DE 

ATERRAMENTO 1/2" UND 0 

2. ELETRODO DE NtVEL TWO PENDULO UND 15 
3. S1NALEIRO AMARELO 220V CAIXA C/10 UND CAIXA 01 
4. S1NALEIRO VERDE 220V CAIXA C/10 UND CAIXA 01 
5. SINALEIRO VERMELHO 220V CAIXA C/10 UND CAIXA 01 

LOTF iq 

ITEM PRODUTO UND QUANT. 
1. CABO PP FLEXIVEL 3 X 1,5MM PEA C/lOOM PEA 01 
2. CABO PP 3 X 2,5MM PEA C/ 100M PEA 02 
3. CABO PP 3 X 4,0MM PEA C/ lOOM PEA 01 
4. CABO PP 3 X 6MM PEA C/ lOOM PEA 03 
5. CABO FLEXIVEL 1KV 10 MM METRO 100 
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ANEXO U - MODELO DE PROPOSTA DE PREcO 

Local de Data 

Ao 
Serviço Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Jaguaribe - CE. 
Comissào Permanente de Licitação 

Prezados Senhores, 

JI"-1 

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, 
referente ao PREGAO PRESENCIAL NO 03.16.001/2016, cujo objeto é a AQUISIçAO DE 
MATERTAL HIDRAULICO, C0N5TRuçA0 E ELETRICO PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE 
JAGUARIBE-CEARA, conforme especificaçOes em anexo ao edital. 

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos 
produtos objeto desta licitaçào; que nAo possulmos nenhum fato impeditivo para participaçäo deste 
certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condiçôes previstas neste edital. 

Declaramos ainda, que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, conforme 
exigéncia editalIcia e contratual, que sero entregues ate 05 (cinco) dias corridos da data de 
recebimento da Ordem de Compra. 

LOTE N°.............. 
ITEM ESPECIFI 	MARCA 

CAcAO 
UN1D QUANT VALOR 

 UNIT. R$ 
VALOR 
TOTAL R$ 

01  
02  

VALOR TOTAL DO LOTE R$  

VALOR TOTAL DO LOTE ........ .R$ ........................ (em algarismos e por extenso). 

LOTE N°.............. 
ITEM ESPECIFI 

CACAO 
MARCA UNID QUANT VALOR 

 UNIT. R$ 
VALOR  
TOTAL R$ 

01 
02 

VALOR TOTAL DO LOTE R$  

VALOR TOTAL DO LOTE ........ .R$ ........................ (em algarismos e por extenso). 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ......................... (em algarismos e por extenso). 

PROPONENTE: 
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ENDEREc0 COMPLETO: 
CNPJ: 
CGF: 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 

Local e data. 

------------------------------------------------- 
Nome do Representante Legal 
CPFn°  
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ANEW III - MODELO DE DEcLARAcA0 

Modelo no  01 

DEcLARAcA0 

(NOME E QUALIFICAçAO DO(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins 
que, em cumprimento ao estabelecido na Lei Federal no 9.854, de 27/10/1999, publicada no 
DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7 0, da Constituiço Federal, no emprega 
menores de 18 (dezoito) anos em trabaiho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 
menores de 16 (dezesseis) anos em trabaiho algum, salvo na condicäo de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. 

Pelo que, por ser a EXPRESSAO da verdade, firma a presente declaracäo, sob as penas da Lei. 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN° 	 - 

****** 

ANEXO III - A DECLARAçAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAcA0 

Modelo no  02 

DEcLARAçA0 

(NOME E QuALIFIcAcA0 P0(A) PROPONENTE), DECLARA, para os devidos fins 
sob as penas da Lei, que atende a todas as exigências requeridas para habilitacão no PregAo 
Presencial no  03.16.001/2016, cujo objeto é a AQUISIAO DE MATERIAL HIDRAULICO, 
coNsTRucAo E ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIO 
AU, TONOMO DE AGUA E ESGOTO-SAAE DE JAGUARIBE-CEARA, conforme 
especificaçes em anexo ao edital,e que se submete, de pleno acordo, a todos os termos e 
condiçOes previstas no instrumento convocatório. 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN° 	 - 

SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE JAGUARJBE - CEARA 
Rua 7 de Setembro, 440 - Centro - Jaguaribe - Ceará - CNPJ: 05.722.202/0001-60 - CEP: 63.475-000 

Fone: (88) 3522-1487/3522-1118 
Email: saaejbe@hotmail.com  



40 

SERVIO AUTÔNOPIO DE AGUA E ESGOTO 
JAGUARIBE - CEARA 

VOOMW4 44  

Fis 

1aLd.I 

ANEXO IV - MODELO DE PRocuRAcAo 

PRocuRAçAo 

OUTORGANTE: Nome e qualificaco. 

OJTORGADO: Nome e qualificacào. 

PODERES: Pleno e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto ao Serviço 

Autônomo de Agua e Esgoto - SAAE de Jaguaribe - Ceara', no processo de Prego Presencial n° 

03.16.001/2016, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no pregäo os envelopes de 

hbilitaçAo e proposta de preços, assinar toda a documentacAo necessária, como também 

formular ofertas e lances verbais de precos e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame em nome da OUTORGANTE e tudo o mais que se fizer necessário ao fiel cumprimento 

deste mandato. 

Local e data 

Nome do representante Legal 
CPFN° 	 - 

SERVJO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE JAGUARIBE - CEAI 
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ANEXO V - MINUTA DL CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
FAZEM 0 SERVIO AUTONOMO DE AGUA E 
ESGOTO - SAAB DE JAGUARIBE-CE, COM 
......................... . ....................... PARAOFIMQUE 
A SEGUIR SE DECLARA: 

o Servico Autônomo de Agua e Esgoto - SAAB de Jaguaribe - Ceará, pessoajurIdica de direito 
pi'iblico, corn sede na Rua 07 de seternbro, 440 - Centro - Jaguaribe/Ce, inscrito no CNPJ/MF 
sQb o no 05.722.202/0001-60, representada pelo Ordenador de Despesas, Sr. Francisco Ronaldo 
Iunes, nomeado por rneio de portaria no 009/2013 de 02 de aneiro de 2013, doravante 
d 	

j 
enorninado de CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa............................................ , corn 

endereco na Rua....................................... , N°........ , bairro ............... , em....................... , Estado 
do ..................... , inscrita no CNPJ sob o no .................................... , representada por 

.............................. , CPF no ............................... , ao fim assinado, doravante 
dénorninada de CONTRATADA, de acordo corn o Edital de Prego Presencial no 
03.16.001/2016, Processo no 03.16.001/2016, em conformidade corn o que preceitua a Lei 
Federal no 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alteraçOes posteriores, a Lei Federal no 
10.520/02, de 17 dejuiho de 2002, sujeitando-se os contratantes as suas normas e as cláusulas e 
condiçOes a seguir ajustadas: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO F1J1'4DAMENTO LEGAL 
1.1-Processo de Licitaço, na modalidade Prego Presencial, em conformidade corn a Lei 
Fçderal No  8.666/93 e suas alteraçOes posteriores, a Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002 e a 
Lei Municipal O  1.129/2013 de 05/03/2013, devidarnente homologado pelo Diretor Especial 
do SAAB de Jaguaribe - CE. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1- 0 presente contrato tern por objeto a AQUISIcAO DE MATERIAL HIDRAULICO, 
CONSTRucA0 B ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIO 
AUTONOMO DE AGUA E BSGOTO-SAAB DE JAGUARIBE-CEARA, conforme 
especificacOes constantes do anexo I, parte integrante deste processo. 

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR 
11- A CONTRATANTE pagará ao (a) CONTRATADO(A) pela execuçäo do objeto deste 
contrato o valor global de R$  J, conforme planilha em 
anexo. 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE 
44- 0(A) CONTRATANTE se obriga a proporcionar a CONTRATADA todas as condiçOes 
necessárias ao pleno cumprimento das obrigaçoes decorrentes do Termo Contratual, consoante 
estabelece a Lei n2  8.666/93 e suas alteraçöes posteriores; 

4.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual; 
4.3- Comunicar a CONTRATADA toda e qualquer ocorrncia relacionada corn a entrega do 
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objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirern providéncias corretivas; 

4.4- Providenciar os pagarnentos a CONTRATADA, a vista das Notas Fiscais /Faturas 
devidamente atestadas pelo SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO- SAAE DE 
JAGUARIBE - CE, conforme o acordado. 

CLAUSULA QUINTA - DAS 0BRIGAcOEs DA CONTRATADA 
5.1- Entregar o objeto do contrato, no almoxarifado do SAAE de Jaguaribe, de conforrnidade 
corn as condiçOes e prazos estabelecidos no Edital, no Termo Contratual e na proposta 
vencedora do certame, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebirnento da ordem 
de cornpra, a partir de sua assinatura ate 31 de dezembro de 2016, podendo ser prorrogado nos 
termos da lei n° 8.666/93 e suas a!teracOes; 

5.2- Manter durante toda a duraço do contrato, em compatibilidade corn as obrigacOes 
assurnidas, todas as condicOes de HABILITAAO e qualificacao exigidas na licitaçao; 

5.3- Providenciar a irnediata correco das deficiéncias e/ou irregularidades apontadas pela 
CONTRATANTE, arcando corn eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE e/ou 
terceiros, provocados por ineficiéncia ou irregularidade cornetida por seus empregados e/ou 
prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual; 

5.4- Os pedidos de prorrogacào de prazo de entrega serao dirigidos a Cornissào de Licitacäo, ate 
05(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razöes e 
devidarnente fundarnentadas; 

5.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pelo SAAB de Jaguaribe - Ceara', no sero 
considerados corno inadimplernento contratual. 

5.5- Substituir, de irnediato e as suas expensas, o produto que no esteja em conforrnidade corn 
as especificaçOes constantes no instrurnento convocatório ao qual se acha estritamente 

506- Entregar o produto em conforme solicitaçAo do setor competente, de acordo corn o 
especificado no anexo I do Edita! de Pregao Presencial n° 03.16.001/2016. 

CLAUSILLA SEXTA - DO PRAZO DO CONTRATO E DO RECEBIMENTO DO 
OBJETO 
6.1- 0 contrato terá o prazo de vigéncia a partir de sua assinatura ate 31 de dezembro de 2016, 
pqdendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n° 8.666/93 e suas alteraçOes 
pcsteriores. 

6.2- 0 objeto da licitacao sera' recebido pelo !iquidante do SAAB de Jaguaribe - Ceará, mediante 
a apresentacão dos respectivos recibos (em duas vias), fatura e nota fiscal, nos termos do E" 1  

CLAUSULA SETIMA - DAS CONDIcOES DE PAGAMENTO 
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.1- Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação da Nota Fiscal e Fatura 
Drrespondente. A Fatura deverá ser aprovada, obrigatoriarnente, pelo SAAE de Jaguaribe - 
eará, que atestará a entrega do objeto licitado; 

2- Caso a fatura seja aprovada pelo SAAE de Jaguaribe - Ceara', o pagamento sera' efetuado 
I o 30° (trigesirno) dia após o protocolo da Fatura pela Contratada. 

LAUSULA OITAVA - PA FONTE DE iucusos 
1- As despesas deeorrentes da contratação correrão por conta, dos recursos proprios, sob a 
)taçao orçamentária n° 12.01.17.512.0033.2.071, elemento de despesa 3.3.90.30.00. 

CJJAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO DE PREO 
9 .III - Os preços são firmes e irreajustáveis; 

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAcOES CONTRATUAIS 
10.1- A CONTRATADA flea obrigada a aceitar, nas mesmas eondicOes contratuais, aeréscimos 
ou supressOes no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do Contrato, conforme o disposto no § l, art. 65, da Lei n° 8.666/93 
e suas,alterag6es posteriores. 

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - DAS SAN OES 
11.1- 0 licitante que ensejar o retardamento da execucão do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execucão do Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer deelaração 
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará 
impedido de licitar e contratar corn a Administraçäo, pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que seja promovida a 
reabilitacão perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuizo das multas 
previstas no edital e no termo de contrato e das demais cominaçOes legais. 

11.2- A Contratada flcará, ainda, sujeita as seguintes penalidades, ern caso de inexecuçAo total 
ou parcial do contrato, erro de execucão, execução imperfeita, mora de execucão, 
inadimplemento contratual ou não veracidade das informacoes prestadas, garantida a prévia 
defesa: 

I - Adverténcia, sanção de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n.° 8.666/93, poderá ser aplicada 
nos seguintes casos: 
a) deseumprimento das obrigaçOes e responsabilidades assumidas na licitacAo; 
b) qutras ocorréncias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento das atividades do(a) 
CONTRATANTE, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

II - Multas (que poderAo ser recoihidas em qualquer agéncia integrante da Riede Arrecadadora 
de Receitas Municipais, por meio de Documento de Arrecadacão Municipal - DAM, a ser 
prenchido de acordo corn instruçöes fornecidas pela Contratante): 
a) de 1,0% (urn por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso na entrega dos 
produtos ou indisponibilidade dos mesmos, limitada a 10% (dez por cento) do mesmo valor; 
b) de 2,0% (dois por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula c 
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ndico contratual, nAo especificada nas demais ailneas deste inciso, aplicada em dobro na 
incidéncia; 
de 5,0% (cinco por cento) do valor total do contrato, pela recusa em substituir qualquer 

oduto rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a substituiçäo nAo se efetive nos 05 (cinco) 
as que se seguirem a data da comunicação formal da rejeicão; 

- Suspensão ternporária de participaçAo em licitaçao e impedimento de contratar corn o 
unicIpio de Jaguaribe, por prazo nAo superior a 05 (cinco) anos; 

- Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administraçao PUblica, 
.quanto perdurarem os motivos determinantes da puniçao ou ate que seja promovida a 
abilitacão perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a 
lministraçAo pelos prejuIzos resultantes e depois de decorrido o prazo da sançao aplicada corn 
se no inciso anterior. 

11.3 - No processo de aplicacao de penalidades é assegurado o direito ao contraditório e a arnpla 
defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias üteis para as sançOes previstas nos incisos I, II e 
Ill do item 11.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sançào prevista no inciso IV do mesmo 
item. 

11.4 - 0 valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 
(cinco) dias a contar da notificacAo ou decisao do recurso. Se o valor da multa nAo for pago, o 
depositado, sera' automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em 
caso de inexisténcia ou insuficiéncia de crédito da Contratada, o valor devido sera' cobrado 
administrativamente ou inscrito como DIvida Ativa do MunicIpio e cobrado mediante processo 
de execuçäo fiscal, corn os encargos correspondentes. 

11.5- As sançOes previstas nos incisos Ill e 1V do item 11.2 supra, poderAo ser aplicadas as 
em presas que, em razao do contrato objeto desta licitacao: 

a) praticarem atos ilIcitos, visando frustrar os objetivos da licitaçao; 
b) demonstrarem nAo possuir idoneidade para contratar corn a Adrninistraçao Püblica, em 
virtude de atos ilicitos praticados; 
c) sofrerem condenaAo definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recoihimento de quaisquer tributos. 

11.6- As sancOes previstas nos incisos I, III e IV doitem 11.2 supra poderao ser aplicadas 
juntamente corn a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias üteis. 

11.7- A licitante adjudicatária que se recusar injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do 
prazo de 02 (dois) dias Uteis a contar da notificaçao que ihe sera' encaminhada, estará sujeita as 
penalidades cabIveis, scm prejuIzo das demais penalidades, por caracterizar descumprimento 
total da obrigacAo assumida. 

11.8- As sançOes previstas no item 11.7 supra nAo se aplicam as demais licitantes que, apes 
nao vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo 
este edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarern seu desinteresse. 

fl 	SERVIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE JAGUARIBE - CEARA 
Rua 7 de Setembro, 440— Centro - Jaguaribe - Ceará - CNPJ: 05.722.202/0001-60 - CEP: 63.475-000 

Fone: (88) 3522-1487/3522-1118 
Email: saaejbehotmaiI.com  



i11'øfløflt. 

S A At 
	

fkJ 
SERVIO AUTÔNOIIO DE AGuA E ESGOTO 

JAGUARIBE - CEARA 

CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA RESCISAO 
12.1- A rescisão contratual poderá ser: 
a) Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal no 8.666/93; 
b) Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorizaço escrita e fundamentada da 
autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, desde que baja convenincia da 
Adrninistração; 
12.2- Em caso de rescisäo prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei no 8.666/93, sem 
que haja culpa do CONTRATADO, sera' esta ressarcida dos prejuizos regulamentares 
comprovados, quando os houver sofrido; 
12.3- A rescisAo contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as conseqtiêneias previstas 
no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei no 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DAS DISPOSICOES FINAlS 
13.1- Declaram as partes que este Contrato corresponde a rnanifestaçAo final, completa e 
exclusiva, do acordo entre elas celebrado; 

13.2- ObrigacAo da Contratada de manter, durante toda a execução do Contrato, em 
compatibilidade corn as obrigacOes por cia assumidas, todas as condiçOes de habilitacao e 
qualificaçAo exigidas na licitaçäo. 

CLAUSULA DECIMA-QUARTA - DO FORO 
14.1- Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaribe, para conhecimento das questôes relacionadas 
corn o presente Contrato que näo forem resolvidos pelos rneios administrativos. 

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condicôes retro-estipuladas, as partes 
contratantes assinarn o presente instrurnento, em duas vias, para que surtam seus jurIdicos e 
legais efeitos. 

Jaguaribe-CE ........ de. 	 de 2016. 

Francisco Ronaldo Nunes 
	

Nome do Representante da Empresa 
Diretor Especial do SAAE 

	
Nome da Empresa 

CONTRATANTE 
	

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

2. 
Nome: 
	

Nome: 
• 	CPF: 
	

CPF: 
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